
„ Zagubieni w cyberprzestrzeni” – Projekt wskazujący 
na zagrożenia związane z używaniem Internetu

Informacje dla rodziców i nauczycieli



Pomysł projektu „Zagubieni w Cyberprze-

strzeni” powstał w Niemczech – w Berlinie, 

gdzie od ponad dekady działa organizacja 

„IN VIA” – wieloletni partner Fundacji prze-

ciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La 

Strada”. Podobnie jak „La Strada”, także IN 

VIA zajmuje się przeciwdziałaniem handlo-

wi ludźmi, prowadzi poradnię oraz udziela po-

mocy ofiarom tego przestępstwa – zwłasz-

cza kobietom i dziewczętom. W ostatnich la-

tach coraz częściej mamy do czynienia z po-

krzywdzonymi – ofiarami handlu ludźmi któ-

re zostały zwerbowane przy pomocy Interne-

tu. Przestępcy coraz chętniej poszukują po-

tencjalnych ofiar poprzez portale społeczno-

ściowe i randkowe, fora czy czaty – obiecują 

atrakcyjną pracę, wabią propozycjami matry-

monialnymi, często zapewniają o swojej mi-

łości. Ofiarami tego procederu padają także 

młode Polki, często małoletnie. 

W projekcie „Zagubieni w Cyberprzestrzeni” 

chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi 

na zagrożenia wiążące się z używaniem kom-

puterów i telefonów komórkowych oraz opra-

cowanie środków zapobiegawczych chronią-

cych przed niebezpiecznymi spotkaniami w 

Internecie a także przed przemocą rówieśni-

czą stosowaną przy użyciu urządzeń elektro-

nicznych. Celem projektu jest uświadamia-

nie zarówno młodzieży, jak i dorosłym – ro-

dzicom, opiekunom i nauczycielom potencjal-

nych zagrożeń, a z drugiej strony zdefiniowa-

nie niepożądanych zachowań młodych ludzi w 

sieci wobec swych rówieśników. 

W projekcie bierze udział 5 europejskich orga-

nizacji pozarządowych (NGO), które od lat an-

gażują się w zwalczanie i profilaktykę handlu 

ludźmi. Materiały informacyjne i szkoleniowe, 

opracowane w ramach tego projektu, będą 

rozpowszechniane w krajach – uczestnikach 

projektu: w Belgii, Bułgarii, na Litwie, w Niem-

czech oraz w Polsce. Ponadto w ramach mię-

dzynarodowych sieci Coatnet i La Strada In-

ternational  zostaną przekazane do dyspozy-

cji innych organizacji europejskich, by służyć 

im do pracy z młodzieżą. 

Wydawca
„La Strada” Fundacja przeciwko Handlowi 
Ludźmi i Niewolnictwu

Szata graficzna
TOMCOM | www.tomcom-potsdam.de

Zdjęcia
iStockphoto

Struktura i treść broszury  
Sieć partnerów „Lost in Cyber World“

Projekt jest wspierany ze środków Unii Europejskiej 
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•   Coraz młodsze dzieci zaczynają korzystać z Internetu.

W Polsce przeciętny wiek pierwszego logowania to 9 lat.

•   52% dzieci łączy się z Internetem za pomocą własnego, osobistego komputera

•   74% dzieci w wieku 9 -16 lat korzysta z Internetu codziennie.

Często w sposób nieumiarkowany. * 

Techniki informacyjne w życiu codziennym 

Z gwałtownym rozwojem technik infor-
macyjnych wiążą się bardzo dynamicz-
ne procesy społeczne. Korzystanie z In-
ternetu stało się standardem i zasadniczo 
zmieniło wiele obszarów naszego życia a 
także naszych przyzwyczajeń, zarówno 
komunikacyjnych, jak i tych związanych 
z korzystaniem z informacji. W tym kon-

tekście szczególne znaczenie ma pytanie 
o potencjalne zagrożenia dla najmłod-
szych. Uzasadniona troska o psychicz-
ną kondycję dzieci i młodzieży wynika 
głównie z przekonania, że świat wirtual-
ny jest doskonale anonimowy i nie obo-
wiązują w nim żadne prawa ani wartości. 
Na szczęście tak nie jest.

Odsetek Polaków korzystających z internetu
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Źródło danych: MB SMG / KRC NEt Track, 2001-2010, osoby w wieku 15+ InternetStats.pl

Poniższy wykres pokazuje, że z każdym rokiem w Polsce przybywa osób korzystających

z Internetu, a co za tym idzie potencjalnych ofiar i sprawców przestępstw związanych

z używaniem Internetu.

*  Kirwil. L. (2011) „Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo cz.2 
Częściowy raport z badań EU kids online II przeprowadzonych wśród dzieci w 
wieku 9 – 16 lat i ich rodziców”, Warszawa SWPS – EU Kids Online – PL. 
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Najczęstsze zagrożenia i niepożądane zachowania wiążące 
się z korzystaniem z Internetu i telefonów komórkowych.

Cyber Bulling (cyberprzemoc) 

To przemoc psychiczna z użyciem technik 

elektronicznych takich jak Internet i telefon 

komórkowy. Może to być grożenie, nękanie 

i szantażowanie jakiejś osoby, podszywanie 

się pod kogoś w celu jego/jej ośmieszenia, 

wysyłanie i publikowanie wulgarnych czy ob-

raźliwych smsów i komentarzy na portalach 

społecznościowych. Może to być także wła-

manie się na czyjś blog lub konto pocztowe. 

Zamiarem internetowych chuliganów jest 

zdyskredytowanie konkretnej osoby lub gru-

py ludzi. Takie działania wynikają z poczucia 

anonimowości i bezkarności sprawców. 

Happy Slapping 

Happy slapping to eufemistyczne określenie 

umyślnych aktów przemocy, lub innych nie-

przyjemnych czy wstydliwych sytuacji, któ-

re są świadomie prowokowane a następnie 

filmowane - najczęściej za pomocą telefonu 

komórkowego oraz rozpowszechniane, naj-

częściej przez Internet. 

Cyber Grooming 

Cyber grooming oznacza dosłownie „cyfrowe 

głaskanie“. Chodzi o uwodzenie dzieci (we-

dług polskiego prawa, dziecko to osoba, któ-

ra nie ukończyła 18 lat) w Internecie. Nie-

rzadko taki kontakt kończy się sporządza-

niem zdjęć z pornografią dziecięcą za po-

mocą kamery internetowej czy seksualnymi 

nadużyciami na czacie lub podczas spotka-

nia w świecie realnym.

„Sexting“ 

Pojęcie „seksting“ składa się ze słów „seks“ 

i „texting“. Jest to fotografowanie się przez 

dziecko (samemu lub przez kogoś) w ero-

tycznych pozach, bez ubrania lub podczas 

seksu i publikowanie tych zdjęć w Internecie 

(np. na portalach społecznościowych). 

Inne zagrożenia

Poza wyżej wymienionymi dzieci i młodzież 

mogą się zetknąć w sieci z innymi treściami 

potencjalnie szkodliwymi, tworzonymi przez 

innych użytkowników. 

21 % dzieci w wieku 11- 16 lat zetknęło się 

w Internecie z treściami: zachęcającymi do 

nienawiści, głodzenia się (anoreksji), samo-

okaleczania, przyjmowania narkotyków czy 

popełnienia samobójstwa. 
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Internetowe portale społecznościowe 

Portale społecznościowe to „rozszerze-
nie i kontynuacja przestrzeni społecznej 
w przestrzeni cyfrowej“. W codziennym 
życiu dorastającej młodzieży stały się one 
nie tylko czymś oczywistym, ale wręcz 
koniecznym. 

Według badań EU Kids online 60,4 % 
polskich dzieci w wieku 9 – 16 lat ma swój 
profil na którymś z portali społecznościo-
wych, przy czym najpopularniejsza wyda-
je się „n – k”. Na drugim miejscu uplaso-
wał się „facebook”.

Popularne jeszcze do niedawna „Grono” 
straciło na popularności, co prawdopo-
dobnie spowodowała ekspansja „facebo-
oka”. W świecie wirtualnym kultywuje 
się przyjaźnie i nawiązuje nowe kontakty. 
Młodzież wykorzystuje cyberprzestrzeń 
do wymiany informacji, jako pomoc w 
odrabianiu prac domowych, do dyskusji 

albo po prostu do pogawędek. Jednak i w 
tej przestrzeni dochodzi – podobnie jak 
w świecie realnym, do naruszania zasad. 
Ponadto dzieci i młodzież nie są świado-
mi poważnych konsekwencji własnych, 
złośliwych działań (cyberprzestrzeń ni-
gdy niczego nie zapomina!). Bywa także, 
że nie potrafią ocenić ryzyka i potencjal-
nych niebezpieczeństw, na jakie sami są 
narażeni w sieci. Część dzieci przyznaje, 
że była obiektem przemocy online. Dlate-
go rodzice i nauczyciele mają obowiązek 
wspierać internetowe kompetencje swoich 
dzieci, a równocześnie uwrażliwiać je na 
ryzyka i zagrożenia. 
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Jest to forma przemocy psychicznej.
Jej ofi ary mogą otrzymywać nieprzyjem-
ne i obraźliwe wiadomości i smsy, czy 
być obiektem niewybrednych dowcipów. 
Anonimowi sprawcy publikują obraźli-
we komentarze na portalach społeczno-
ściowych, forach i czatach. Zdarza się za-
kładanie „grup nienawiści” skupionych 
wyłącznie na obrażaniu czy wyśmiewa-
niu konkretnej osoby (lub grupy osób). 
Elementem tej formy przemocy może 
być fi lmowanie czy fotografowanie kogoś 
w ośmieszającej sytuacji i publikowanie 
zdjęć. Ofi ara nie wie jak się bronić, po-

nieważ często nie wie, kto ją atakuje.
Cyber bullying może doprowadzić
do głębokich urazów psychicznych.

Cyber Bullying 

Poniższy diagram pokazuje częstotliwość doznawania ze strony rówieśników przemocy

takiej jak: poniżanie, ośmieszanie i upokarzanie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Podstawa: młodzież (12-17 lat), która doświadczyła w internecie danego
rodzaju przemocy werbalnej; N=169

Żródło: Fundacja „Dzieci Niczyje”, 2007
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To celowy akt przemocy, poniżenia czy 
ośmieszenia którego ofi arą pada ktoś
fi zycznie i psychicznie słabszy od spraw-
ców. Sytuacja ta – wbrew woli ofi ary –
jest fi lmowana lub fotografowana przez 
sprawców a następnie fi lm publikowany 
jest w Internecie lub rozsyłany przy po-
mocy telefonów komórkowych.
Happy slapping często ma miejsce w 
przestrzeni zamkniętej, takiej jak szkoła.
Zwykle dotyczy ludzi w wieku 14-17 lat.
Ofi ary rzadko informują o tym, co je spo-
tkało. Często wstydzą się lub boją spraw-
ców, ci zaś czują się bezkarni. 

57% badanych osób w wieku 12-17 było 
przynajmniej raz obiektem zdjęć lub
fi lmów wykonanych wbrew ich woli.
W 87% przypadków zdjęcia robili lub
fi lmowali znajomi rówieśnicy. 7*

Happy Slapping

* Źródło: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, Fundacja „Dzieci Niczyje”, 2007.

Podstawa: młodzie (12-17 lat), której wykonywano fi lmy lub zdjécia wbrew woli; N=447
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Jedno kliknięcie myszki sprawia, że 
dziecko może nawiązać kontakt z dużą 
liczbą zupełnie nieznajomych osób. Czę-
sto takich, które mają niedobre zamiary. 
To wymarzone pole działania dla ludzi, 
którzy chcą nawiązać relację z dzieckiem. 
Na stronach portali społecznościowych 
można znaleźć profile ich członków. 
Dzieci i młodzież podają wiele informacji 
o sobie i swoim otoczeniu, co wykorzy-
stuje przestępca. Tym samym przestępcy 
mogą dokładnie poznać swe potencjalne 
ofiary i reagować na ich potrzeby. 

Grooming, to tworzenie za pomocą In-
ternetu pozornie przyjacielskiej rela-
cji, której celem jest uwiedzenie i sek-
sualne wykorzystanie dziecka. Docho-
dzi do tego, gdy przestępca wykorzystu-
je powstałe zaufanie i namawia dziecko, 
by asystowało mu w czynnościach seksu-

alnych, które wykonuje sam przed kame-
rą lub by ono samo wykonywało te czyn-
ności, albo by zgodziło się na spotkanie w 
realnym świecie. Często podczas takiego 
spotkania dochodzi do seksualnego 
wykorzystania dziecka.

Seksting to określenie fenomenu pole-
gającego na tym, że młodzi ludzie robią 
sobie zdjęcia nago lub w specyficznych 
„erotycznych” pozach i rozsyłają je jako 
wiadomości MMS lub publikują w sieci. 
Spośród 11-16 latków 15% informuje, że 
otrzymywali już wiadomości o charakte-
rze seksualnym, 3%, że sami rozsyłali ta-
kie wiadomości. Wyniki badań przepro-
wadzonych w różnych krajach są alarmu-
jące: ponad 40% ludzi w wieku 11-18 lat 
fotografowało się nago telefonem komór-
kowym, wysyłając później swoje rozbie-
rane zdjęcia znajomym.

8*

Cyber grooming i seksting 

* Źródło: http://www.kafeteria.pl/przykawie/obiekt.php?id_t=1062

Poniższy wykres pokazuje jakie prywatne informacje dzieci w wieku 12-17 lat podają 

przez Internet. 

Źródło: Fundacja „Dzieci Niczyje”, 2006
N=1 140
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•   Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko, 
kiedy łączy się z siecią.

•   Pytaj dziecko z jakich ofert korzysta i z 
kim się kontaktuje.

•   Poproś, aby pokazało Ci swoje ulubione 
strony internetowe.

•   Czatujcie razem!

•   Rozmawiaj z dzieckiem o internetowych 
zagrożeniach. 

•   Ustalcie jakie informacje o sobie i o ro-
dzinie może podawać w Internecie.

•   Nie ciesz się, kiedy Twoje dziecko więk-
szość czasu spędza w domu przed ekra-
nem komputera. To, że jest w domu, nie 
znaczy, że jest bezpieczne! 

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko:
•   Nagle stało się nieśmiałe.

•   Unika ludzi.

•   Zaczęło unikać komputera.

•   Często źle się czuje.

•   Wagaruje.

•   Stało się wycofane.

•   Zrywa dotychczasowe przyjaźnie.

Lub, gdy podejrzewasz, że Twoje dziecko 
jest prześladowane, koniecznie postaraj się 
z nim porozmawiać. 

Jeśli Twoje podejrzenia potwierdzą się::

•   Nawiąż kontakt z pedagogiem szkolnym

•   Zawiadom policję

•   Skorzystaj z pomocy specjalistycznej po-
radni lub skontaktuj się z odpowiednim 
telefonem zaufania.

Na pewno nie należy zakazywać dziecku 
korzystania z Internetu. Jest to całkowi-
cie bezcelowe i do niczego nie prowadzi. 
Dzieci i młodzież – w miarę możliwości 
z pomocą dorosłych powinni nauczyć się 
bezpiecznego korzystania z sieci. Powin-
ni także wiedzieć, jakie mogą być real-
ne konsekwencje tego, co robią w świecie 
wirtualnym.

Co mogę zrobić jako rodzic?

Kontrola rodzicielska – w jaki sposób rodzice kontroluja aktywność online swoich dzieci?

Źródło: TNS OBOP, VIII-IX 2008, próba 500 rodziców dzieci w wieku 7-17 lat

Ustawiłem komputer w ogólnodostęp- 
nym pomieszczeniu umożliwiającym 

obserwowanie monitora

Sprawdzam historię odwiedzanych 
przez dziecko stron

Zawsze towarzyszę dziecku podczas 
korzystania z Internetu

Zapoznaję się ze stronami, z których 
chce korzystać moje dziecko

Używam oprogramowania filtrującego 
lub blokującego

Wskazuję dziecku, które strony 
może odwiedzać

Nie, w żaden sposób nie kontroluję 
dostępu mojego dziecka do Internetu
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Opisane w tej broszurze sytuacje noszą znamiona przestępstw, jednak nie wszystkie 
figurują w kodeksie karnym. Cyberprzemoc nie jest czynem ujętym (stypizowanym) 
w jakimkolwiek polskim przepisie karnym. Karalne jest natomiast:

Także w Internecie obowiązuje prawo

Pomówienie
•   art. 212 § 1. kodeksu karnego.

grożąca kara: grzywna, ograniczenie wol-

ności albo pozbawienie wolności do 1 roku

Zniewaga
•   art. 216 kodeksu karnego

grożąca kara: grzywna, ograniczenie wol-

ności albo pozbawienie wolności do 1 roku

Groźba karalna
•   art. 190 § 1. kodeksu karnego

grożąca kara: grzywna, ograniczenie wol-

ności albo pozbawienie wolności do lat 2

Nękanie, uporczywe nękanie (stalking)
•   art. 190a. § 1, 2, 3, 4 kodeksu postępowa-

nia karnego 

grożąca kara: pozbawienie wolności do lat 

3, w sytuacji kiedy następstwem nękania 

jest targnięcie się pokrzywdzonego na 

swoje życie karą jest pozbawienie wolno-

ści od roku do 10 lat.

Happy slapping (oprócz w/w )

Naruszenie dóbr osobistych
•   art. 23 kodeksu postępowania cywilnego

Naruszenie nietykalności cielesnej
•   art. 217 kodeksu karnego

grożąca kara: grzywna , ograniczenie wol-

ności albo pozbawienie wolności do roku.

Pobicie
•   art. 158 kodeksu karnego

grożąca kara: pozbawienie wolności od 

roku do 10 lat 

Zabójstwo
•   art. 148 §1 kodeksu karnego

grożąca kara: pozbawienie wolności na 

czas nie krótszy od lat 8, 25 lat pozbawie-

nia wolności albo dożywotnie pozbawie-

nie wolności

Cyber Grooming (uwodzenie dziecka)
Uprawianie seksu z osobą, która nie ukoń-

czyła 15 lat jest ścigane przez polskie prawo 

na mocy przepisów kodeksu karnego

Wykorzystanie seksualne nieletniego
•   art. 200 kodeksu karnego. grożąca kara: 

pozbawienie wolności od 2 do 12 lat

Grooming
•   art. 200a §1 i 2 kodeksu karnego

grożąca kara: §1 ( pozbawianie wolności 

do lat 3) , §2 ( grzywna, ograniczenie wol-

ności lub pozbawienie wolności do lat 2)

Pochwalanie zachowań o charakterze 
pedofilskim
•   art. 200b kodeksu karnego

grożąca kara: grzywna, ograniczenie wol-

ności lub pozbawienie wolności do lat 2



Więcej informacji oraz pomoc

www.saferinternet.org

www.dyzurnet.pl

www.helpline.org.pl

www.sieciaki.pl

www.saferinternet.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.dbi.pl

www.lostincyberworld.eu

Telefon zaufania dla dzieci młodzieży

116 111

Infolinia Dyżurnet

801 615 005

Pomoc dla młodych internautów

800 100 100



Fundacja przeciwko Handlowi

Ludźmi i Niewolnictwu 

La Strada
Skrytka pocztowa nr 5

00–956 Warszawa 10

telefon zaufania:

22 628 99 99

strada@strada.org.pl

zagubieni@strada.org.pl

www.strada.org.pl

Konto bankowe
16 1140 1010 0000 2755 8400 1001

BRE Bank S.A.

www.lostincyberworld.eu


